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HOẠT ĐỘNG IR tháng 11,12 năm 2012 

Các hoạt động IR 

- Tổ chức cho các nhà đầu tư tham dự Hội nghị khách hàng 
cuối năm của DHG Pharma ngày 03/11/2012 tại Hà Nội và 
ngày 23/11/2012 tại TPHCM. 

- Mời cổ đông lớn tham dự Lễ ký kết chuyển giao thương 
hiệu Eugica ngày 12/12/2012. 

- Thực hiện 07 cuộc gặp Nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

 
 
Trả lời câu hỏi nhà đầu tư quan tâm 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Cơ cấu doanh thu năm 2012 theo nhóm sản phẩm: 
Số liệu doanh thu, sản lượng toàn hệ thống Công ty (đã bao 
gồm số liệu Công ty con, chưa bao gồm doanh thu xuất khẩu, 
hàng ngoài hệ thống và doanh thu từ hàng DHG làm khuyến 
mãi). Doanh thu được tính chưa giảm giá trên hóa đơn. 
 

   10 nhóm công dụng (Ngành hàng): 
 

Nhóm sản phẩm 
Tỷ trọng doanh thu 

năm 2011 
Tỷ trọng doanh thu 

năm 2012 
Tăng trưởng so 

cùng kỳ 

 Cate 1: Kháng sinh  40,44% 39,71% 15,56% 

 Cate 2: Giảm đau – Hạ sốt  15,79% 16,15% 20,35% 

 Cate 3: Hô hấp  13,38% 13,72% 20,65% 

 Cate 4: Dinh dưỡng  8,66% 7,70% 4,69% 

 Cate 5: Cơ xương khớp  5,07% 4,99% 15,72% 

 Cate 6: Tiêu hóa  4,73% 4,96% 23,48% 

 Cate 7: Mắt-Thần kinh  3,64% 3,96% 28,00% 

 Cate 8: Tim mạch - Tiểu đường  3,25% 3,90% 41,02% 

 Cate 9: Gan mật  2,97% 2,94% 16,40% 

 Cate 10: Chăm sóc da  2,06% 1,97% 12,17% 

 Tổng cộng  100% 100% 17,68% 

 

Dược phẩm, TPCN, Mỹ phẩm: 
 

Nhóm sản phẩm 
Tỷ trọng doanh thu  

năm 2011 
Tỷ trọng doanh thu 

năm 2012 
Tăng trưởng so 

cùng kỳ 

Dược phẩm 93,24% 93,09% 17,49% 

Mỹ phẩm 0,05% 0,03% -25,14% 

Thực phẩm chức năng 6,71% 6,88% 20,62% 

Tổng cộng 100% 100% 17,68% 

 

CÔNG TY Cp DƯỢC HẬU GIANG 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, 
Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ 
 

Tel:    84.7103. 891433 
Fax:   84.7103. 895 209 
Thành lập:      02/09/1974 
Cổ phần hóa: 02/09/2004 

Niêm yết:        21/12/2006 

Cơ cấu cổ đông ngày 07/11/2012 

SCIC 43,31% 
Nước ngoài 49% 
Cổ đông nội bộ 0,93% 
CBCNV 2,59% 
Cổ đông ngoài 4,17% 

 

Cổ đông ngoài 3,96%

SCIC 43,44%

Nước ngoài 49%

Cổ đông nội bộ 0,91%

CBCNV 2,69%

49%

4,17%
2,59%

0,93%

Cổ đông ngoài SCIC

Nước ngoài Cổ đông nội bộ

CBCNV 

 

Cổ đông lớn: Franklin Templeton Investment Fund (8,44%) 

 

 

Cơ cấu doanh thu năm 2012 theo chức năng: 
 
Doanh thu thuần:      2.931 tỷ VNĐ (100%, tăng trưởng 17,67%) 

- Trong đó: 
- -  Hàng tự sản xuất:  2.704 tỷ VNĐ (92,26%, tăng trưởng 17,33%) 
- -  Hàng hóa, nguyên liệu: 113 tỷ VNĐ (3,85%, tăng trưởng 13,44%) 
- -  Hoạt động du lịch: 17 tỷ VNĐ (0,59%, tăng trưởng 103,59%) 
- -  Hàng khuyến mãi: 97 tỷ VNĐ (3,30%, tăng trưởng 23,63%) 

 

 
 
ơ 

 
43,31% 



 
 

 
 

2/4 

BẢN TIN IR DHG - KỲ 7 

25-02-2013 

Doanh thu các nhãn hàng năm 2012: 

-  Chiếm 54% tổng doanh thu và 39% tổng sản lượng 
hàng Công ty sản xuất bán trong nước và trong hệ 
thống. Trong đó, Hapacol chiếm 20% sản lượng và 
16% doanh thu; Haginat-Klamentin chiếm 2% sản 
lượng và 20% doanh thu.  

-   Tổng doanh thu nhãn hàng năm 2012 đạt 105% kế 
hoạch năm. 

-  Tăng trưởng doanh thu các nhãn hàng 20,5% so với 
cùng kỳ. Doanh thu tăng do tăng sản lượng 10%, do 
giá tăng bình quân 2,56%, phần còn lại do cơ cấu danh 
mục sản phẩm thay đổi.  

Trong đó: 

+   Tăng trưởng tỷ lệ sản lượng bán và doanh thu cao 
nhất là các nhãn hàng Apitim, Gavix, NattoEnzym 
thuộc ngành hàng tim mạch tiểu đường (tăng 43% 
sản lượng, 47% doanh thu). Kế đến là Eyelight 
thuộc ngành hàng mắt – thần kinh (tăng 21,6% sản 
lượng, 31,2% doanh thu), Haginat – Klamentin 
thuộc nhóm kháng sinh (tăng 21,4% sản lượng, 
20,2% doanh thu), Naturenz thuộc nhóm Gan mật 
(tăng 21% sản lượng, 23,3% doanh thu), Eugica 
của ngành hàng hô hấp (17% sản lượng, 28% 
doanh thu). 

+   Tăng trưởng sản lượng bán số tuyệt đối cao nhất 
là Eugica (tăng 61 triệu đvsp) và Hapacol (tăng 51 
triệu đvsp). Tăng trưởng doanh thu số tuyệt đối 
cao nhất là Haginat – Klamentin (tăng 107 tỷ 
đồng), Hapacol (tăng 87 tỷ đồng), Eugica (tăng 51 
tỷ đồng). 

 

Doanh thu các ngành (Cate) hàng năm 2012: 

    Doanh thu các cate hàng năm 2012 tăng trưởng 
8,47% sản lượng và 17,68% về doanh thu so với năm 
2011. Cơ cấu ngành hàng ổn định. Chiếm tỷ trọng 
doanh thu cao nhất là nhóm kháng sinh 49%, giảm 
đau hạ sốt 16%, hô hấp 13,7%. Tỷ trọng sản lượng 
cao nhất trong cơ cấu ngành hàng là nhóm hô hấp 
33,4%, giảm đau hạ sốt 20,6% và kháng sinh 12,3%. 

Hoạt động phát triển sản phẩm: 

- Đề xuất 52 sản phẩm nghiên cứu sản xuất. 

- Tổng số sản phẩm được cấp số đăng ký trong năm: 68 
sản phẩm; trong đó số đăng ký sản phẩm mới: 22 sản 
phẩm, đăng ký lại 46 sản phẩm. 

- Đã triển khai sản xuất 30 sản phẩm mới, cải tiến 10 
quy trình sản xuất. 

Hoạt động chất lượng: 

- Hệ thống Quản lý chất lượng tiếp tục được chứng 
nhận phù hợp với yêu cầu của ISO 9001:2008.  

- Phòng Kiểm nghiệm tiếp tục được công nhận phù hợp 
các yêu cầu của  ISO/IEC 17025. 

- Tổ chức 35 lượt đánh giá chất lượng nội bộ toàn Công 
ty.  

Hỗ trợ xây dựng GPP cho 23 nhà thuốc là khách hàng 
của Công ty. 

 

Các hoạt động truyền thông và tổ chức sự kiện của 
13 nhãn hàng năm 2012: 

- Hapacol: tổ chức và phối hợp thực hiện 29 chương 
trình, roadshow, meeting phòng chống các bệnh tay 
chân miệng, sốt xuất huyết, ngày hội tư vấn sức 
khỏe công nhân với hơn 30.000 lượt người tham dự 

- Haginat – Klamentin: thực hiện 72 chương trình 
hội thảo giới thiệu sản phẩm cho hơn 5.703 bác sĩ 
và khách hàng trên toàn quốc. 

- Eugica: phát tờ rơi, giới thiệu sản phẩm mẫu, phát 
hành tập truyện Eugica và tham gia hội chợ triển 
lãm ... tại 15 tỉnh thành, tiếp cận trực tiếp với hơn 
250.000 người tiêu dùng để tư vấn sản phẩm. 

- Spivital: thực hiện 140 chương trình giới thiệu sản 
phẩm, tư vấn sức khỏe, hội thảo, phát sản phẩm 
mẫu, ... thu hút 54.500 người dân, chị em phụ nữ, 
phụ huynh và các bé tại trường mầm non tham gia. 

- Unikids: thực hiện chương trình đêm hội trăng rằm, 
giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng tại nhà 
thuốc, hội thảo. Tổng cộng 26 chương trình, với số 
lượng 406.000 người tiêu dùng và các bé tham gia. 

- Davita: 30 chương trình giới thiệu sản phẩm, 70 
chương trình tầm soát mật độ xương cho 56.000 
lượt người. Tổ chức tư vấn người tiêu dùng tại 250 
nhà thuốc và 12 chợ thu hút 154.000 người tham gia 

- Eyelight: quảng cáo truyền thông đại chúng: tivi, 
báo đài, truyền thông tại các tòa nhà khu văn phòng. 
Chương trình “Giờ vàng” giới thiệu sản phẩm cho 
người tiêu dùng tại 350 nhà thuốc thuộc 28 tỉnh 
thành bán ra được 15.000 chai thuốc nhỏ mắt. 
Khám mắt miễn phí và giới thiệu sản phẩm, tổ chức 
đêm hội ngộ cho hơn 3.000 khách hàng trung thành 
tại 26 địa bàn. 

- Gavix – Apitim – Glumeform – NatttoEnZym: 
nhóm tim mạch tiểu đường tổ chức 66 chương trình 
giới thiệu sản phẩm cho các bác sĩ và tham dự các 
Hội nghị chuyên khoa, Hội thảo chuyên ngành. 

- Naturenz: thực hiện 26 chương trình tư vấn sức 
khỏe bệnh gan cho 7.500 lượt người tham dự, 23 
chương trình roadshow, tư vấn bán hàng và các 
chương trình họp mặt khách hàng. 

Hoạt động sản xuất: 

- Sản lượng đạt 4,17 tỷ đơn vị sản phẩm, tăng 2,53% 
so với năm 2011. 

- Tiếp tục nghiên cứu thay đổi quy trình sản xuất, tăng 
cỡ lô sản phẩm, sắp xếp dây chuyền sản xuất hợp lý 
tăng sản lượng của dây chuyền. Hao hụt sản xuất 
năm 2012 giảm 2,5%, nhôm - PVC giảm 7%, sản 
phẩm không phù hợp giảm 6,4 tỷ đồng. 

Sản xuất bao bì đã triển khai và đưa vào sử dụng 
máy bế tự động giúp nâng cấp và tự động hóa bao 
bì, đồng thời tăng năng suất lao động lên gấp 2,25 
lần, giảm nhiều công lao động. 
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Hoạt động chăm sóc khách hàng: 

- Triển khai, thực hiện các chương trình chăm sóc khách 
hàng tạo cảm xúc, ấn tượng tốt với khách hàng, giúp 
khối bán hàng tăng doanh số. Tổ chức 51 tour du lịch 
cho 455 lượt khách hàng (27 tour du lịch trong nước và 
24 tour du lịch nước ngoài). 

- 8.551 khách hàng tham gia Câu lạc bộ “Cùng thịnh 
vượng” với mức doanh số gia nhập thấp nhất/tháng là 
5 triệu đồng. 

- Tổ chức 8 chương trình trải nghiệm mùa hè tại Miền 
Bắc – Trung – Nam cho 1.012 học viên là con em 
khách hàng, CBCNV Công ty. 

- Thực hiện thành công hội nghị khách hàng với chủ đề 
“Vòng quanh thế giới” cho 7.044 khách hàng. 

Hoạt động xuất khẩu:  

Doanh số xuất khẩu năm 2012 đạt 24,1 tỷ đồng, giảm 
10% so với năm 2011. Lý do: một số sản phẩm gặp khó 
khăn trong việc xin cấp lại visa. 

Hiện đang thực hiện mua bán với 12 khách hàng (tăng 02 
khách hàng so năm 2011); giao dịch mới: 17 khách hàng, 
trong đó: 

- 03 khách hàng mới đã gởi hồ sơ đăng ký ở các thị 
trường: Ghana, Hongkong, Malaysia.  

- 04 khách hành mới ký hợp đồng nguyên tắc ở các thị 
trường: Hong kong, Philippines, Dominica.  

- Đang thực hiện hồ sơ đăng ký sản phẩm. 11 khách 
hàng đang thương lượng tại Campuchia (3); Sri Lanka 
(1); Yemen (1); Iran (1); Myanmar (4), Hong kong (1). 

 

Hoạt động cộng đồng: 

Trong năm 2012, DHG đã dành 6 tỷ đồng cho các hoạt 
động cộng đồng: 

- Thực hiện chương trình DHG Pharma chăm lo người 
nghèo, chủ đề “Hành trình vì bệnh nhân nghèo”  tại 5 
tỉnh: Trà Vinh, Gia Lai, Hà Giang, Quảng Ngãi, Bình 
Phước. Tổ chức 131 chương trình khám bệnh phát 
thuốc miễn phí cho 61.900 lượt người dân. 

- Hướng dẫn người tiêu dùng thông qua các chương 
trình như: Thầy thuốc với mọi nhà, Nhịp cầu y tế, Tạp 
chí y tế, Tọa đàm y học.  

- Với tinh thần tương thân tương ái, CB.CNV đã đóng 
góp “Quỹ tấm lòng vàng” với số tiền 57,6 triệu đồng, 
phong trào nuôi heo đất gây “Quỹ vì bệnh nhân 
nghèo” tổng số tiền 1,98 tỷ đồng, ủng hộ Hội bảo trợ 
bệnh nhân nghèo TP. Cần Thơ 300 triệu đồng. 

- Câu lạc bộ hiến máu năm 2012 có 360 người tham 
gia hiến máu, với 468 đơn vị máu. 

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động cứu trợ lũ lụt, 
giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, ủng hộ bệnh nhân 
nghèo bằng tiền, hiện vật như tập sách, quần áo, 
quà, thuốc trị bệnh và các hoạt động xã hội khác, với 
tổng số tiền là 2,96 tỷ đồng. Phát động CB.CNV “góp 
đá xây Trường Sa”, ủng hộ tháng hành động vì trẻ 
em và các hoạt động xã hội khác. 

- Tổ chức khám sức khỏe cho 717 thân nhân CBCNV  
với số tiền là 777 triệu đồng. 

 

Cơ cấu sản lượng sản xuất theo phân xưởng 

Xưởng sản xuất 
Năm 2011 Năm 2012 Tăng trưởng so cùng kỳ 

Sản lượng Giá trị Sản lượng Giá trị Sản lượng Giá trị 

Xưởng 1 + 5 78,48% 50,96% 79,01% 51,96% 3,22% 15,49% 

Xưởng 2 11,15% 34,31% 11,87% 36,09% 9,13% 19,18% 

Xưởng 3 1,10% 8,36% 1,01% 6,76% -5,66% -8,39% 

Xưởng 4 9,28% 6,37% 8,12% 5,19% -10,32% -7,72% 

Tổng cộng 100% 100% 100% 100% 2,53% 13,28% 

Chú thích: Xưởng 1 bào chế dạng rắn Non Betalactam; Xưởng 5 đóng gói rắn Non Betalactam, Xưởng 2: bào chế dạng rắn 

Betalactam, Xưởng 3: Bào chế dạng lỏng Non Betalactam, Xưởng 4: bào chế viên nang mềm (Năm 2011, Xưởng 4 chưa sản 

xuất, gia công bán thành phẩm viên nang mềm từ Medisun). 

Kết quả kinh doanh 
 

 
Khoản mục 

Số tiền 
Tăng trưởng 
so cùng kỳ 

Tỷ lệ đạt so kế 
hoạch năm 

Giá trị sản xuất    3.414,6 tỷ đồng 13,28% 100,43% 
Doanh thu thuần 2.931 tỷ đồng 17,67% 106,58% 
Lợi nhuận trước thuế 582 tỷ đồng 18,55% 115,25% 
          

 

Số liệu hợp nhất năm 2012 
(chưa kiểm toán) 
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TIN NGẮN DHG  

Quyết định/Nghị quyết của HĐQT đã ban hành  

Quý 4 năm 2012, HĐQT đã tiến hành 02 cuộc họp trực tiếp và 02 cuộc họp thông qua hình thức gửi mail xin ý kiến, 
ban hành 04 nghị quyết và 04 quyết định. 

- Điều chỉnh, bổ sung quy chế quản trị Công ty. Thống nhất thay đổi cơ cấu tổ chức: Ban Kiểm soát nội bộ trực 
thuộc Ban Tổng Giám đốc Công ty. Thay đổi nhân sự và thành viên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị. 

- Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 tỷ lệ 10% mệnh giá. Ngày thực hiện 29/11/2012. 

- Thông qua tờ trình số 04/TTr-DHG PP1 ngày 16/10/2012 của DHG PP1 phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án 
Nhà máy In Bao bì DHG 1. Thông qua một số vấn đề về gói thầu Panel và máy móc thiết bị Dự án Nhà máy 
mới Dược phẩm DHG. 

- Nhất trí tiếp tục trích lập Quỹ khoa học Công nghệ, mức trích lập căn cứ nhu cầu sử dụng thực tế nhưng không 
quá 10% thu nhập chịu thuế. Thẩm quyền do ĐHĐCĐ phê duyệt. 

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT 

 
Hoạt động đầu tư, tiến độ dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Dự án Nhà máy mới: 

Giải ngân Nhà máy mới đến 31/12/2012: 48,3 (11% tiến độ giải 
ngân năm 2012). Tổng giải ngân kể từ khi dự án bắt đầu là 121 tỷ 
đồng, trong đó tiền đất 59 tỷ đồng. 

Tiến độ Nhà máy mới: dự kiến hoàn thành nhà máy Non 
Betalactam đến tháng 07/2013. 

Tiếp tục đầu tư mua đất, xây dựng nhà cho hệ thống phân phối : 
26,1 tỷ đồng. Đầu tư cho nhà máy tại 288 Bis Nguyễn Văn Cừ - 
Tp Cần Thơ với tổng số tiền đã đầu tư là 51,2 tỷ VNĐ nhằm  bổ 
sung, nâng cấp máy móc thiết bị, phương tiện vận tải cho nhà 
máy hiện tại. 

 

 

 

Bản tin này được phát hành với mục đích cập nhật thông tin nhanh cho các nhà đầu tư về tình hình sản xuất kinh doanh, 
hoạt động đầu tư, tiến độ các dự án và các quyết định, chiến lược quan trọng của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công 
ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG).  

Song song đó, Ban IR mong muốn chia sẻ với các nhà đầu tư thông tin về những hoạt động IR, nhằm khẳng định rõ vai 
trò của nhà đầu tư trong định hướng chiến lược Kiềng 3 chân của DHG. 
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